
 قد يقممول قائممل : ممما(( تجري بأمره رخاء )).: قال الله عز وجل  
(( ولسليمان الريييحالجمع بين قوله : رخاء و قوله في آيممة أخممرى :

عاصيييفة تجيييري بيييأمره إليييى الرض اليييتي باركنيييا فيهيييا
 و الجممواب أن الجمممع بينهممما سممهل. فهممي رخمماء يعنمميللعالمين )) ؟

ليس فيها زعزعة و هي عاصممفة سممريعة. فممالمراد بالعصممف فممي قمموله
عاصفة أي أنها سريعة ليست بالبطيئة لن غدوها شهر و رواحها شممهر.
يعنممي تمشممي فممي الصممباح و ل يممأتي زوال الشمممس إل و قممد قطعممت
مسافة شهر و بعد الزوال تمشممي و ل يممأتي الغممروب إل و قممد قطعممت

و كيف ذلك؟ يعنممي هممل تطيممر بممه نفسممه ؟ ل قممال أهممل مسافة شهر.
العلم أنه يضع شيئا كالبساط يضعه على الرض و يجلس هو و حاشمميته
على هذا  البساط ثم يأمر الريح فتحمله فيطير بيممن السممماء و الرض.
و مع ذلك هو رخاء و كان المتبادر أن مثل هذا الطيران يزعج الراكممبين
على هذا البساط و لكن اللممه تعممالى جعلهما رخمماء رخيممة كأنهمما ل تسممير

حيثكأنهم ل يطيرون فليس فيه إزعاج. و هذا من آيات اللممه. قممال ((
 أي حيث أراد يعني إلى الصوب الذي يريده أي جهة هذا واحدأصاب))

و هذا لم يحصل لغيره فيما نعلم ما حصل لرسول ل ملك مممن الملمموك
أنه يأمر الريح فتسير حيث أراد. 

 يعنممي و سممخرنا لممه الشممياطين وو الشييياطين))ثانيمما قممال : (( 
الشياطين جمع شيطان و هم عفاريت الجن. 

 فممي البخممر ((غييواص)) يبني البنية العجيبة وكل بناء))سخر له (( 
 مشمممدودين فممميمقرنيييين))يسمممتخرج اللؤلمممؤ و آخريمممن منهمممم ((

 القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم إلى آخره. سخر الله لهالصفاد))((
الشياطين ذللها له تمتثل لمره و قد صنفهم و رتبهم حسب قدراتهم و

(( يعملوناختصاصاتهم: منهم من يبنين له البنايات الشامخة العجيبة 
له ما يشاء من محيياريب وتماثيييل وجفييان كييالجواب وقييدور

 يغوصممون فممي البحممارغواص)) هذا قسم و قسم آخر ((راسيات )).
يممأتون لممه بممأنواع اللؤلممؤ و المرجممان و الممدرر و غيرهمما. كممل ممما يريممد.
يغوصون و يأتون له ممما يريممد. فيممه قمموم مممردة مممن الشممياطين يممؤذون
الناس و ربما يتمردون عليه فيعصونه, هؤلء يقرنهم في الصممفاد يشممد
أيديهم إلى أعناقهم و يحبسهم في الصفاد. قد يقول قائل هل هذا مممن
التسخير؟ نقول نعم هذا من التسخير أن الله جعمل لمه سمملطة عليهمم.
فالله تعال جعلهم يعصونه و يتمردون عليه أو يؤذون مممن فممي مملكتممه
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من أجل أن يعمل بهم هذا العذاب حتى يتبين بذلك كمال سلطانه على
هؤلء الشياطين. لنه ل يعرف تمممام السمملطان إل بمثممل هممذه الشممياء,
يعني إل بإنزال العقوبات على المتمردين أممما إذا كممان السمملطان رخيمما
يداهن في المتمردين فإن هذا يدل علممى ضممعف السمملطان و أن ليممس
عنممده قممدرة علممى تممدبير مملكتممه. فسممليمان جعممل اللممه تعممالى هممؤلء
يتمردون عليه أن يؤذون من في مملكته لجل أن ينممزل بهممم بطشممه و
يعممرف أنممه قمموي و ذو سمملطة و سمميطرة علممى هممؤلء الجممن و آخريممن

مقرنين في الصفاد. 
 المشار إليه ما سخر اللممههذا)))) ((عطاؤنا  هذاقال الله تعالى((  

 يعنممي الممذيعطاؤنا))له مممن الريممح و السمملطة علممى الشممياطين. ((
هب لي ملكا ل ينبغي لحد من بعييدي))أعطيناك إياه لنه ((قال 

فأعطاه الله هذا العطاء و الذي فهمنا مما أعطاه الن تسممخير الريممح و
تسخير الشياطين.

)) أعممط منممه مممن شممئت أو أمسممك عممن((هذا عطاؤنا  فييامنن  
العطاء بغير حساب, أي ل حساب عليممك فممي ذلممك. أعطمماه اللممه هممذا
الملك و قال له أنت بالخيار: امنن على من شئت و أمسك المنة عمممن
شئت و ل حسمماب عليممك فممي ذلممك. و هممذا مممن التخييممر المطلممق فممي
التصرف و سيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد أن التخييممر قممد يكمون
مطلقا و قد يكون مقيدا في بعممض الشممياء. ففممي اختيممار الكفممارة مثل
تخيير لكممن مطلممق أو مقيممد ؟ مقيممد بيممن أشممياء معينممة. و هنمماك تقييممد
مطلق يقول افعل ما شئت و اترك ما شئت. هذا التخييممر المطلممق هممو

(( وإن لهالممذي حصممل لسممليمان عليممه الصمملة والسمملم. ثممم قممال : 
 لما ذكر الله ما من عليه فممي الممدنياعندنا لزلفى وحسن مئاب ))

ذكممر ممما مممن عليممه فممي الخممرة. و هممو أن لممه عنممد اللممه مرتبممة عاليممة
 أي حسممن مرجممع لنحسن مئيياب)) قريبة من اللممه و ((زلفى))((

مرجعه إلى الجنة التي فيها ما ل عين رأت و ل أذن سمممعت و ل خطممر
 ذكرنمما فيممماإن له عنييدنا لزلفييى))على قلب بشر. طيممب هنمما و ((

سبق أن العندية المضافة إلى الله تنقسم إلممى عنديممة الصممفة و عنديممة
: ((  وعندهالقرب مثل هذه الية , عندية الصممفة مثممل قمموله تعممالى 

 فممإن هممذه عنديممة صممفة , أمممامفاتح الغيب ل يعلمها إل هييو  )).
عندية القرب فتكون منفصلة عن الله يكون الشيء عند الله أي قريممب

 الزلفى أي القربممى لن أعلممىلزلفى وحسن مئاب))منه. و قول(( 
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ععمراتب الخلق هم النبياء  عم عك  ئئ عل وو أأ عف عل  أسو رر عوال عه  رل ئع ال ئط أي ون  عم عو  ))
ئء عدا عه ششيي عوال عن  ئقي ددي دصيي عوال عن  ديييي ئب رن عن ال ئميي وم  ئهيي وي عل عع أه  رل عم ال عع ون عأ عن  ئذي رل ا

عن )) ئحي ئل رصا ] نعم . 69[النساء:عوال
 كل....الذي جاء من (( والشياطين كل بناء وغواص )):الطالب 

حوله كلهم و آخرين هذا يدل على ...
:ل كل بناء و غممواص هممذا وصممف بالنسممبة للبنممائين والغواصممين والشيخ

آخرين غير هؤلء باعتبار البعض الشياطين. قسمهم الله قسمين قسممم
بناء و غواص و قسم آخر غيره و آخريممن لن آخممر بالفتممح معنماه مغماير

من القسم الول.
عي :لقممارئا ئن رسيي عم دنييي  عأ أه  ربيي عر عد ى  عنييا وذ  ئإ عب  شيييو عأ عنا  عد وبيي عع ور  أكيي وذ عوا  ))

بب )) عذا عع عو بب  وص أن ئب أن  عطا وي رش دد ال ئر عبا دل  عس عت وغ أم عذا  عه عك  ئل وج ئر ئب وض  أك ور (( ا
دب )) عرا عش أه عو عنييا وي عت عوتآ رر  أضيي ون  ئميي ئه  ئبيي عمييا  عنا  وف عشيي عك عف أه  عل عنا  وب عج عت وس عفا  ))

عن )) ئدي ئبيي ععا ول ئل عر ى  وكيي ئذ عو عنا  ئد ونيي ئع ون  ئميي ةة  عميي وح عر وم  أهيي عع عم وم  أهيي عل وث ئم عو أه  عل وه عأ

ةرا ئب عصيا أه  عنا ود عجي عو رنيا  ئإ وث  عني وح عت عول  ئه  ئبي وب  ئر وض عفا ةثا  وغ ئض عك  ئد عي ئب وذ  أخ عو  ))
دب )) روا عأ أه  رن ئإ أد  وب عع ول عم ا وع ئن

:أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيخ
(( لقد فتنييا سييليمان وألقينييا علييى كرسيييهقال الله تعالى :  

 ما المراد بهذه الفتنة ؟جسدا ثم أناب )).
:مراده بالفتنة هذا ما بين الله تعالى و علينا السكوت فيه. الطالب
:أحسن. إذا قيل ما هي الفتنة قلنا الله أعلممم. ممما نعلممم. قمموله ((الشيخ

 ما المراد بهذه الجملة .ألقينا على كرسيه جسدا ))
: فيها أربعة أقول: القممول الول علممى قممول المؤلممف أنممه كممانالطالب 

سليمان له امرأة وكان لها صنم فممي بيممت و كممان لممه خمماتم فممإذا دخممل
الخلء وضممع الخمماتم عنممد زوجتممه فجمماء الشمميطان فأخممذ الخمماتم و أخممذ
كرسيه. و القول الثاني أنممه حلممف أنممه ليطمموفن علممى تسممعين أو مائممة
امرأة و يأتي منها تلد كل واحدة غلما يقاتل في سبيل الله فلم يلد لممه
إل شق ولد قالوا هذا المقصود. القول الثالث أنممه ألقممي شمميطان علممى
كرسممي سممليمان بغممض النظممر عممما قمماله المؤلممف. القممول الرابممع أن

سليمان ألقي على كرسيه لكنه أخذ منه تدبير الملك و السلطان .
ما معنى أناب؟ راجع قيل أنممه راجممع إلممىثم أناب))  : قوله : ((الشيخ

هب لي ملكيا لملكه و لكن الصحيح أنه راجع إلى الله تعالى. قال ((
 ممما معنممى ل ينبغممي ؟  أي ل يكممون و ممماينبغي لحد ميين بعييدي))
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المراد بقوله من بعدي هممل هممي البعممد الزمنيممة أو البعممدة الشخصممية ؟
:سؤالي هل لديك شاهد على أن بعد تسمى سوى ؟ قول اللممه تعممالى 

 هممذه نسممبية زمنيممة لن اللممه ليممس(( فمن يهديه من بعد اللييه ))
بعده شيء سوى اللممه. طيممب. ممما موقممع قمموله إنممك أنممت الوهمماب بممما
قبلها ؟ تعليلية يعني إنما سألتك يا رب أن تهبنممي لنتممك أنممت الوهمماب .

 هنا صيغة مبالغممة أو نسممبة ؟ نسممبة لن اللممه تعممالى كممثيرالوهاب))((
تجري بييأمرهالمموهب و الموهمموب لممه أيضمما كممثيرون. طيممب قمموله ((

 ؟ يعنممي لينممة. كيممف تجمممع بيممن هممذا و بيممن قمموله تعممالى :رخيياء))
 ؟ عاصممفة بمعنممى سممريعة و أحيانمما(( ولسليمان الريح عاصفة ))

بمعنى لينة ليست فيها زعزعة. أي تكون رخاء و هي سممريعة. طيممب. و
قوله والشياطين ما الذي نصبها ؟ يعني ما الذي نصبه على ايش؟ على
الريح. طيممب .كممل بنمماء و غممواص و آخريممن كممم قسممم اللممه الشممياطين

بالنسبة له؟.
: ثلثة أصناف بناء وغواص وآخرين مقرنين في الصفاد.الطالب 
: هؤلء المقرنين لممماذا كممانوا مقرنيممن ؟ لنهممم يتمممردون عليممه.الشيخ 

طيب. ما الفائدة من ذكر هذا لن تمردهم عليه قد يقال فيه دليل على
ضعف سلطانه ؟ هذا مما يدل على قمموة سمملطانه و أن المتمممرد منهممم

 معناهمما(( فامنن أو أمسك ))ليس له إل هذا الجزاء. طيب. قوله : 
يا زعير ؟
: ....الطالب 

: يعني أن الله خيره بين المن و المساك. و هذا كناية على أنالشيخ  
الله أعطاه ملكا مطلقا يفعل فيه ما يشاء. طيب. ما الفائدة مممن قمموله

 ؟ : (( وإن له عندنا لزلفى وحسن مئاب ))
: ....الطالب 
: صح. لئل يظن أن هذا الملك فممي الممدنيا ينممافي ثممواب الخممرة.الشيخ 
طيب .

نأخذ الفوائد الن . الحمد لله.
: (( ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيييهقال الله تعالى   

 .جسدا ثم أناب ))
من فوائد هذه الية أن الله سبحانه وتعالى قد يختبر عباده المصممطفين
عنده بما شاء من اختبار. و ينبغي كممما قلنمما فممي التفسممير أن نبهممم ممما

أبهمه الله و أل نبحث عنه بالتكلف الذي يفعله بعض الناس.
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و من فوائدها أن لسليمان كرسيا يجلس عليه كما يجلس الملوك لن 
الله جمع له بين النبوة و الملك.

و من فوائدها أن النسان قد يسلب بعض النعم إما جزاء علممى عمممل 
عمله و استحق عليه أن يسلب بعض النعم , و إما من أجممل أن يممترقى
إلى درجة الصابرين لن الصبر درجة عاليممة ل ينممال إل بأسممباب الصممبر.
فمثل الصبر ثلثة أقسام على طاعة الله و عن معصيته و على أقداره :
أما الصبر على الطاعة و عممن المعصممية فهممي باختيممار النسممان , و أممما
على أقدار الله فالقدار بغير اختياره فقد يبتلي الله العبد بأقدار تحتمماج
ه إلقماء إلى صبر و مصابرة من أجمل أن يسمتكمل مراتمب الصمبر و من

.سليمانالجسد على كرسي 
و من فوائد هذه الية أن النبياء عليهم الصلة والسلم لبد أن يرجعوا 

إلممى اللممه و ينتبهمموا لقمموله ثممم أنمماب بخلف غيرهممم فممإنهم قممد يبتلممون
بالذنوب و ل يرجعوا منها . و هذا هممو الفممرق بيممن النبيمماء و غيرهممم أن
النبياء معصومون من الستمرار في المعاصممي و أممما غيرهممم فل. هممذا

الفرق: ما هو الفرق ؟ فإن النسان قد يعصي و ل يوفق للتوبة منها.
و من فوائد هذه الية أن مسلوب التصرف و السمملطة كممأنه جسممد بل 

روح , لقوله و ألقينا على كرسيه جسدا و هذا على أحد القوال الربعة
التي ذكرناها.

 إلى آخره.((قال رب اغفر لي وهب ))ثم قال عز وجل :   
من فوائد هذه الية أن النبياء عليهممم الصمملة والسمملم معنيممون أكممثر 

بأمور الخرة و لهذا طلب من الله المغفرة قبل أن يطلب الملك.
و من فوائدها أن النبياء عليهم الصلة والسلم محتمماجون إلممى مغفممرة

 .: (( قال رب اغفر لي ))الله لقوله 
رب اغفييرو مممن فوائممدها أنهممم مربوبممون و ليسمموا أربابمما لقمموله (( 

.لي ))
قال ربو من فوائدها جواز الذنوب على النبياء تؤخذ من قمموله ((  

. و وجه ذلك لنه لول أن يكون هناك ذنب لما استغفر.اغفر لي ))
و من فوائد الية جواز طلب النسان الملممك أن تسممأل اللممه أن يملكممك

 و لكن يشترط فممي هممذا أن يكممون لممدىهب لي ملكا))شيئا لقوله ((
النسان استعداد للقيام بما سأل أما أن يقول رب هب لممي ملكمما و هممو
بنيته أن يضيعه فإن هذا ل يجمموز. و قممد اختلممف أهممل العلممم فممي جممواز
سؤال المارة هممل يجمموز للنسممان أن يسممأل المممارة أو القضمماء أو ممما
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أشبهها من الوليات. فمنهم من قال إن ذلك جائز و منهم من قممال أنممه
محرم و منهم من فصل. أما من قال أنه جائز فاستدلوا بقصممة يوسممف

اجعلني على خزائن الرض إنييي حفيييظحيث قال لملك مصر ((
 فسأل الولية و شرع من قبلنمما شممرع لنمما ممما لممم يممرد شممرعناعليم))

بخلفه و استدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص حين قممال للنممبي صمملى
 و أممما( أنت إمييامهم ).الله عليه وسلم اجعلني إمام قممومي قممال : 

من منع ذلك فاستدلوا بحديث عبد الرحمن بن سمممرة أن النممبي صمملى
( ل تسأل المييارة فإنييك إن أعطيتهيياالله عليه وسلم قال لممه : 

عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غييير مسييألة أعنييت
 فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل المممارة وبيممن لممهعليها )

السبب بأن من أعطيها عن مسألة وكل إليها ول م يعنه الله و من أتته
بدون مسألة أعانه اللممه عليهمما. و اسممتدلوا أيضمما بممأن رجممل طلممب مممن

( إنا ل نييولي هييذا الميير أحييدارسول الله أن يكون عامل فقممال : 
 و هذا يدل علممى أنممه ل يسممأل و أن مممن سممأل فليممس أهل لنسأله )

ك يولى. و فصل آخرون فقالوا إن سألها لصلح ما فسمد منهما فمإن ذل
جائز إذا علم من نفسه القممدرة , و إل فل يجمموز لن السمملمة للنسممان
أسلم و هذا القول التفصمميلي هممو الصممحيح لن بممه تجتمممع الدلممة. فممإن
النسان مثل إذا رأى ولية قام عليها شخصا ليس أهل لها إما فممي دينممه
أو أمانته و تصرفه و هو يعلم من نفسه القممدرة علممى القيممام بهمما علممى
أحسن وجه أو على القل على وجه أحسن مما كانت عليه فل بأس أن
يسألها لن غرضه بذلك غرض شخصي أو غرض عملي و إصلحي . ممما
قصد الشخص أما إذا كان ليس هناك سبب أو كان النسان يعممرف مممن
نفسه أنه ضعيف ل يستطيع القيام بها فإنه ل يسأل ول يجوز أن يسأل.
و من فوائد هذه الية أن سليمان عليه الصلة والسلم سأل اللممه ملكمما
ل ينبغي لحد من بعده أي ملكا ل يغلبممه عليممه أحممد. و ليممس المعنممى ل
يناله أحد من بعد موته هذا على أحد القممولين و هممو الممذي مشممى عليممه

ل ينبغيالمؤلف. و بناء عليه يحسممن الجممواب عممما قيممل إن قمموله ((
 يممدل علممى أن سممليمان حسممود بخيممل و إل فلممماذالحد من بعدي))

يتحجر واسعا و يريد أن يقصر الملممك علممى نفسممه. و القممول الثمماني أن
المراد ل بنبعي لحد اي من بعدي أن في الزمممن المتممأخرة كممما ذكرنمما
في التفسير و قلنا إن هذا يؤيده قوله عليه الصلة والسلم حين تفلممت
عليممه عفريممت و هممو يصمملي و أراد أن يمسممكه و أن يربطممه بسممارية
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( لول أني ذكرت قييولالمسجد يلعب به صبيان أهل المدينة قال : 
أخي سليمان هب لي ملكا ل ينبغي لحد من بعدي لفعلييت )
فهذا يدل على أن المراد من بعدي زمنا. فيرجح أن يكون سليمان عليه
الصلة والسلم سأل ملكا عظيما ل يكون لحد من بعممده. و بنمماء علممى
هذا القممول يحصممل الشممكال لممماذا تحجممر هممذا الملممك ؟ فكيممف يجمماب
عليه ؟ قد نقول أن القول الول أصح و أن النبي صلى الله عليه وسلم
ترك ذلك تورعا لنه خاف أن يكممون مممراد سممليمان ل ينبغممي لحممد مممن
بعدي زمنا , فترك هذا من باب التورع. لكن هذا الجواب فيه أيضا بعض
الشيء. لن النبي عليه الصلة والسمملم إذا فسممر اليممة بشمميء أو أتممى
بشيء يقتضي تفسيرها على وجه ما فإنه ل شممك أولممى مممن الحتمممال

الخر أن يكون المراد من بعدي أي سواي و الله أعلم يقول.
و من فوائد هذه الية الكريمة الثناء على الله تعالى بأنه وهاب يعطي 

العطاء الكثير.
و من فوائدها التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بالسم المناسب لما 

 و هممذا همموهب لييييدعوا به لن قوله إنك أنت الوهاب يناسب قمموله 
(( ولله السماء الحسنى فادعوه بهييا  ))أحد معاني قوله تعالى 

يعني أحد معانيها أن تجعلها وسيلة لما تدعوا بممه. فممإذا أردت أن تسممأل
المغفرة تقول يا غفور أو الرحمة يا رحيم و هكذا . 

: ((  فسخرنا له الريييح تجييري بييأمره رخيياءثم قال الله تعالى  
 إلى آخره.حيث أصاب  ))

من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل وتمام سلطانه حيث سخر الريح و
ذللها .

و من فوائدها عموم سلطان الله على الجماد و الحي و غيممر ذلممك لنمه
أمر الريح و الريح جماد فامتثلت.

و من فوائدها أن الله تعالى قد يسخر شيئا من الكون بعبد من عباده 
كما سخر الريح لسليمان فإنه من الجائز أن يسخرها لغيره إذا دعي .

تجريو من فوائد هذه اليممة أن الريمماح لهمما شممعور و اختيممار لقمموله ((
)) لنه إذا كان يأمرها و تشعر بالمر ثم تمتثل فهو دليل على أنبأمره

لها شعورا و لها إرادة. و هكذا كممل شمميء فممي الكممون لممه شممعور و لممه
: ((  تسبح له السييماواتإرادة بحسب ما يليق به لقول الله تعالى 

 و ل تسممبيح إل بممإرادة و ل تسممبيحالسبع و الرض و من فيهن  ))
إل بشعور بعظمة المسبح. و مممن هنمما نممرد علممى مممن قممالوا إن المممراد
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 أنه مجاز لننمما نقممول لهممم مماجدارا يريد أن ينقض))بقوله تعالى ((
الذي يمنع من إرادة الجدار ،الجدار له إرادة لكنها ليست كإرادة البشممر
أو إرادة الحيوان المتحرك الذي يتحرك بالرادة له إرادة و هو سمماكن ل

يترك.
و من فوائد هذه الية أن هممذه الريمح مسمخرة تجممري بسمهولة و ليمن 

ليس بعصف مقلق كما هي عادة الرياح فكما تعرفون مقلقة لكن هممذه
غير مقلقة رخاء لينة سهلة كأنما هم على سطح.

و من فوائد هذه الية أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيممرا منممه لن 
كثيرا من المفسرين جعلمموا تسممخير الريممح لسممليمان تنقلممه حيممث شمماء
عوضا عن الخيل التي أتلفها غضبا لله عز وجممل حينممما ألهتممه عممن ذكممر
الله. و هذا قد يكون حقيقة أن هذا الممذي أعطمماه اللممه مممن الريممح كممان
جزاء له على فعله بالخيل. و ل شك أن من ترك شيئا للممه عوضممه اللممه
خيرا منه. و هذا يقع كثيرا في مسائل عديدة. و إذا أردت أن تطبق هذا

على نفسك فجرب.
و من فوائد هذه الية أن هذه الريح تتجه حيث أراد سليمان و لو كانت 

في الصل على وجه آخر أي بمعنى إذا كممانت الريممح جنوبيممة و أراد هممو
أن يممذهب إلممى الجنمموب فممإنه يأمرهمما أن تكممون شمممالية لتحملممه إلممى

الجنوب لو أمرها أن تكون جنوبية ردته إلى الشمال. 
 إلى آخره.((  والشياطين كل بناء وغواص  ))ثم قال تعالى :   

في هذا أيضا بيان ما بسط اللممه لسممليمان مممن السمملطان حيممث كممانت
الشياطين المؤذية لبني آدم مسخرة له على هذا الوجه العظيممم و هممذا

التأصيل.
و مممن فوائممد اليممة حسممن تممدبير سممليمان حيممث وزع هممذا الجنممد مممن 

الشياطين حسب ما يليق بهم فمنهم البناء و منهم الغواص.
و من فوائدها جواز تفخيم البنية و تكثيرها نعم لن بناء صيغة مبالغة و 

بناء تبنيه الشياطين لبد أن يكون فخما محكما. و لكن هل يقال أن هذا
كان في شريعة سليمان لنه ملك يحتمماج إلممى أبهممة و عظمممة و إظهممار
قوة و إظهار غنى و إظهار سلطة و أما عامة النمماس فل و لهممذا جمماءت
شريعتنا بذم من يجعل ماله فممي البنمماء ؟ و ربممما يقممال أنممه يفممرق بيممن
الملممك ذو السمملطان و بيممن غيممره لن إظهممار الملممك السمملطان نفسممه
بمظهر العظمة أمام أعداءه ل شممك أن هممذا أمممر مطلمموب. و يممذكر أن
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان أميرا على الشام في إمممارة
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عمر بممن الخطمماب و كممان معاويممة إذا أتممى النسممان إليممه يجممد حجابمما و
حراسا و شيئا من البهة و إذا جاء إلى الخليفممة الممذي فمموقه يجممد أمممرا
بخلف ذلك يجد رداءا مقطعا و إزارا مرقعا و شخصا ينام في المسممجد
يكوم كتلة من الرمل من الحصباء و يتوسدها و ليس بين يديه حاجب و
ل حوله جنود فيتعجب كيف أمير هذا الرجل بهذه البهة و هممذا الخليفممة
الذي فوقه بهذا الضعف و التواضع لكممن أجمماب العلممماء عممن ذلممك بممأن
معاويممة رضممي اللممه عنممه كممان فممي بلد الشممام و كممانوا ل يخضممعون
لسلطينهم و أمراءهم إل إذا كانوا أمامهم على وجه فيه أبهة و عظمة.
فرأى معاوية رضي الله عنه أن مممن المناسممب للحممال أن يكممرم نفسممه
غاية التكريم و ليس قصده أن يتعاظم و الدليل على هممذا أنمه لمما أتمماه
كتاب عمر أظنه في كسوة عظم في قصممة اليهممودي الممذي أدخممل بيتممه
في بيت المال بعممد أن أعطممي عممن عوضمما كممثيرا فممرأى أن ذلممك ظلممم
فركب إلى عمر في المدينة يشكوا معاوية يقول إن معاويممة غصممبني و
أخذ بيتي و أدخله في بيت المال يعني معناه يجعلمون بيتمما لممبيت المممال
فكتب عمر إلى معاوية يأمره بأن يرد إليه بيته فلما جاءه الكتاب أخممذه
كما يقال معاوية و وضعه على رأسممه تعظيممما للكتمماب و قممال لليهممودي
الن افعل ما تشاء تريد أن نعيد إليك بيتك و نبنيه بأحسن تريد أن تأخذ
القيمة فلما رأى هذا المر انبهر كيف معاوية يفعل في كتاب عمممر هممذا
الفعل فتشهد أن ل إله إل الله و أن محمد رسول الله و قال بيتي لبيت
مال المسلمين لما رأى العدل انبهر. المهم أن نقول قد يكون سممليمان
عليه الصلة والسلم أراد بهذا العمل أن يظهر قوة سمملطانه و عظمتممه
ا ليمس فيمه أمام أعدائه و أن يفصل بين ما يكون به غرض مقصود و م
غرض. فالنسان العامي ل يشممرع لممه أن يممذهب ممماله ببنمماء القصممور و
تفخيمها و بالسمملطة الممذي يريممد أن يظهممر سمملطته ليكممون مهيبمما أمممام

الناس حتى يأتي منه المر ل حرج عليه في هذا .
: ... من يسلب منممه ملكممه أن يصممبر وينيممب إلممى اللممه تبمماركالطالب 

وتعالى قال الله تعالى فسخرنا لمه أي الشممياطين فالشممياطين سممخرها
الله تعالى له البناء و الغواص هل يوسوسوا للناس في زمانه ؟

: سمعتم السؤل ؟ يقول مثل. إذا كممان الشممياطين عنممد سممليمانالشيخ
بعضهم يبني و بعضممهم يغمموص و بعضممهم مقممرن فممي الصممفاد: معناهمما
الناس ل يعصون الله لن ما عندهم شياطين كذا ؟ نقول ماهو لزم لن
الشياطين كثيرين جممدا و المممراد الجنممس لن ال فممي قمموله الشممياطين
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ليست للستغراق المراد الجنس يعني الشممياطين لعنممده قسمممهم هممذا
التقسيم .

 (( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حسيياب وإن لييه:القارئ 
عندنا لزلفى وحسن مئاب واذكيير عبييدنا أيييوب إذ نيياد ى ربييه
أنييي مسييني الشيييطان بنصييب وعييذاب اركييض برجلييك هييذا
مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلييه ومثلهييم معهييم رحميية
منا وذكيير ى لولييي اللبيياب وخييذ بيييد ضييغثا فاضييرب بييه ول
تحنث إنا وجييدناه صييابرا نعييد العبييد إنييه أواب واذكيير عبادنييا
إبراهيييم وإسييحاق ويعقييوب أولييي اليييدي والبصييار إنييا
أخلصناهم بخالصة ذكر ى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين

 الخيار ))
: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قممال اللممه تبممارك وتعممالى فمميالشيخ

(( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حسيياببقية قصة سليمان 
(( . 
((  والشياطين كل بنيياء وغييواص وتآخرييينقال اللممه تعممالى :  

 سبق لنا أن قلنمما أن فممي اليممة دليل علممىمقرنين في الصفاد  ))
كمال ملك سليمان و سلطانه و تنظيمه لعمله و عماله حيث جعل لكل
طائفة ما يختص بها من العمل: فمنهممم البنمماء و منهممم الغممواص. و مممن
تمام سلطانه أن العاصي منهممم المتمممرد قممد صمفده و قرنممه ممما يمدل

على عقوبة هؤلء المخالفين .
و من فوائدها جواز التعزير بمثل هذا العمل أي بالشد و الغل.
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